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Beretning fra DIS-Norges styre for 2004-
2005 

Virksomheten  

DIS-Norge tilbyr sine medlemmer et landsomfattende forum for slektsforskning der 
databehandling og Internett brukes som verktøy, og søker å spre kunnskap om og å 
stimulere til slektsforskningen i Norge. Foreningens 12. landsmøte ble avholdt på 
Lørenskog 25. april 2004.  
 
Styrets sammensetning etter landsmøtet 2004 har vært:  
Leder Finn Karlsen 
Nestleder Tone Eli Moseid, fra 18 sep 2005: Tharald Moen 
Kasserer Dagfinn U. Larsen (til 1.juni 2005), kontoret v/Åse Wethal Holen har deretter 
fungert som kasserer.  
Styremedlemmer Arne Langeland, Ole Bjørn Darrud, Renathe-Johanne Wågenes, 
Tharald Moen, Knut Bryn, Oddvar Hesjedal og Tone Moseid. 
Varamedlemmer 1) Dagfinn U. Larsen, 2) Liv Skramstad og 3) Bjørn Strøm.  
 
Ved landsmøtet 2004 gikk disse ut av styret:  
Jan Eri, Per Steinar Håklev, Arnt Egil Ursin, Vidar Øverlie, Norunn Klettum, Osvald Gilje, 
Sølvi Arntzen og Leif Biberg Kristensen. 
  
Valg- og hederspriskomité etter landsmøtet:  
Alf Christophersen (leder), Lars Nygaard, Per Steinar Håklev og Vidar Øverlie (styrets 
representant).  
 
Regnskapsfører: Sjur Madsen Consult AS, Ås  
Revisor: Erfa Revisjon AS, Nittedal  
Ved landsmøtet i 2004 ble følgende personer tildelt hederspriser:  
Plaketten: Jan Eri 
DIS-bjørnen: Gunnar Borvik, Vidar Holum, Per Steinar Håklev, Norunn Klettum, Magne 
Mæle og Vidar Øverlie 
Ansatte ved foreningens kontor i Ullevålsveien 1, Oslo:  
Åse Wethal Holen, hele perioden og Liv Ofsdal fra 1. april 2005 
 
Generelt  
Styret har i 2004-2005 avholdt 14 styremøter, hvorav 2 helgeseminar. Det nye styret 
startet sitt arbeid med et konstituerende møte 15. mai 2004.  
Foreningens forskjellige aktivitetsutvalg (AU) har ansvar for sine respektive aktiviteter. I 
perioden har de eksisterende virksomhetsplanene for hvert aktivitetsutvalg blitt 
bearbeidet.  
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Virksomhetsplanene oppdateres årlig i forbindelse med budsjettbehandlingen.  
Foreningen har hatt følgende aktivitetsutvalg:  
 
1. Administrasjon og økonomi  
2. Lokallag  
3. Slekt og Data  
4. Internett  
5. DIStreff  
6. Slektsprogrammer  
7. Multimedia  
8. Slektsfaglig veiledning  
9. Kilderegistrering  
10. Kursvirksomhet (ble opprettet 8.desember 2005) 
 
Helgen 22.-24. april 2005 arrangerte styret en tillitsmannskonferanse på Larkollen i 
Østfold. Konferansen samlet 50 ledere og andre tillitsvalgte, og hadde et variert 
program for erfaringsutveksling, opplæring og diskusjon om administrative og faglige 
aktiviteter. Kursvirksomhet, satsing på ungdom og hvordan beholde medlemmene var 
tema for gruppearbeid. 
 
Slektsforskerdagen har vært arrangert siste lørdag i oktober i 2004 og 2005. (13 og 15 
steder).  
 
For øvrig har styret drøftet en rekke løpende foreningssaker og administrative spørsmål. 
Gjennomtrekken av medlemmer og mottiltak er tema styret har jobbet med.  
Informasjon om styrets virksomhet sendes tillitsvalgte etter styremøtene og gjøres 
tilgjengelig for alle medlemmer i lederspalten i medlemsbladet Slekt og Data.  
 
Utviklingen i medlemstallet  
 

År  Betalende  
medlemmer  

Tilvekst  Betalende  
abonnenter 

Bytte- 
abonnenter  

1998  4329     

1999  5367  1038 -   

2000  6334  967  113   

2001  6480  146  57  61  

2002  6940  460  48  63  

2003  7257  317  60  65  

2004 7405 148 57 65 

2005 7759 354 75 63 
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Medlemstallene er oppgitt pr. 31. desember i hvert år. Alle medlemmer av DIS-Norge 
som er bosatt i Norge er tilknyttet ett lokallag. Tabellen under viser hvordan 
medlemmene er fordelt på de 19 lokallagene:  
 

Lokallag  31.12.01  31.12.02  31.12.03 2004 31.12.05 

DIS-Aust-Agder  154  174  165  156 171 

DIS-Buskerud  248  263  282  300 344 

DIS-Finnmark  71  73  71  70 76 

DIS-Haugaland1  208  200  215  221 234 

DIS-Hedmark  174  182  212  229 235 

DIS-Hordaland  552  610  637  614 619 

DIS-Møre og Romsdal  441  449  440  407 427 

DIS-Nord-Trøndelag  174  187  209  202 219 

DIS-Oppland  148  161  175  184 189 

DIS-Oslo/Akershus  1467  1591  1672  1692 1789 

DIS-Rogaland  478  473  481  479 499 

DIS-Salten Slektshist.  509  519  535  517 552 

DIS-Sogn og Fjordane  116  120  132  122 137 

DIS-Sør-Trøndelag  453  491  563  602 640 

DIS-Telemark  172  181  184  191 197 

DIS-Troms  168  197  222  224 226 

DIS-Vest-Agder  183  200  207  213 230 

DIS-Vestfold  333  369  394  431 448 

DIS-Østfold  308  326  363  387 412 

Medl. bosatt i utlandet  123  174  98   115 

Totalt  6480  6940  7257  7330 7759 

 

Administrasjon og økonomi  

 
Kontoret  
Styret har lenge hatt intensjon om en gradvis økning av bemanningen av foreningens 
kontor for å kunne opprettholde og styrke servicenivået overfor medlemmer og 
foreningens tillitsvalgte. Kontorleder Åse Wethal Holen har hele perioden hatt en 60 % 
stilling.  I perioden 15/11-22/12-2004 var en vikar innleid i 50 % stilling.  Fra 1. april 2005 
har Liv Ofsdal vært ansatt i 50 % stilling. 
 
Medlemsregisteret 
Programvaren TMS som ble innført i 2000 for å håndtere medlemsregisteret fungerer 
bra, også med automatisk innmelding av medlemmer via web.  
I mai 2000 ble Internett-tjenesten DISadmin satt i drift, den fungerer stort sett som den 
skal. Med dette systemet kan tillitsvalgte i lokallagene selv ta ut rapporter over 
medlemmer tilknyttet eget lokallag, og en rekke nyttige funksjoner er tilgjengelige. 
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Medlemmer kan ved hjelp av DISadmin selv oppdatere informasjonen foreningen har 
lagret om dem. 
 
Regnskap og budsjett  
DIS-Norges regnskap for 2004-2005 er presentert separat etter årsberetningen. 
Årsresultatet for 2004 viser et overskudd før overføringer og disponeringer på kr 193 
348. For 2005 var årsresultatet kr 194.029. 
 
Økningen av overskuddet skyldes hovedsakelig at bemanningen på DIS-kontoret hele 
2004 og deler av 2005 var langt lavere enn budsjettert. Dette medførte en betydelig 
reduksjon i personalkostnadene. 
 
For øvrig henvises til notene i regnskap og budsjettoppstilling, som forklarer hvordan 
inntekter og kostnader framkommer. Her fremgår også årsresultatene og budsjettene 
for foreningens aktivitetsutvalg. Videre finnes oversikt over DIS-Norges likvider og gjeld 
til foreningens lokallag.  
 
Lokallagene har siden 1. juli 2002 hatt tilbud om å plassere sin overskuddslikviditet hos 
DIS-Norge sentralt og til en gunstig rente. De aller fleste lokallagene har valgt å benytte 
seg av denne ordningen. Det er denne kapitalplasseringen som framkommer som gjeld 
til lokallagene.  
 
Bakgrunnen for at lokallagene tilbys denne plasseringsmuligheten, er at styret har 
konstatert at de aller fleste lokallag har en betydelig overskuddslikviditet. Ved at flere 
lag plasserer denne sentralt er DIS-Norge i stand til å oppnå en høyere rente på et større 
beløp enn hva de fleste lokallag kan klare hver for seg. Imidlertid er rentene nå så lave 
at det for det enkelte lokallag har liten økonomisk effekt. 
 
Målstruktur 
Tillitsmannskonferansen i forbindelse med landsmøtet 2004 ble enige om følgende 
visjon: ”DIS-Norge - landets ledende slektsfaglige møteplass”.  Styret har jobbet videre 
for å få på plass en målstruktur basert på et utkast fra det forrige styret.  Dette er et 
arbeid som også fortsettes våren 2006. 
 
Arrangementer 2004 
DIS-Norge var representert på et dagsseminar og årsmøtet til Norges kulturvernforbund 
(tidl: Kulturvernets Fellesorganisasjon) i april, Folkekulturforbundets årsmøte i mai, på 
de svenske slektsforskerdagene i Østersund i august og på 10 års jubileum i DIS-
Oslo/Akershus. Foreningen var også representert ved Samfundet for dansk genealogi og 
Personalhistorie 125-års jubileum og på NORDGEN-møtet i tilknytning til jubileet.  
 
Vi har deltatt i møte med Riksarkivaren og Digitalarkivet. Det har også vært møte med 
NIJOS (Norsk Institutt for Jord og Skogkartlegging) og med Datatilsynet. 
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Arrangementer 2005  
Leder representerte foreningen på årsmøtet til Norges kulturvernforbund i april, DIS-
Norge mottok ”Hedersmusen 2005” for vår (gamle) hjemmeside. Ellers var foreningen 
representert på årsmøtet til Folkekulturforbundet, på de svenske slektsforskerdagene i  
Gøteborg i august, på DIS-Vestfolds 10-års jubileum.   
 
30. oktober ble det arrangert NORDGEN møte i Oslo i samarbeid med Norsk 
Slektshistorisk forening. 
 
Som vanlig bidro foreningen til den slektsfaglige delen av Seniorsurf-arrangementene 
både i 2004 og 2005. Foreningen var representert ved åpningen av Riksarkivets nybygg 
og Vestfold Slektshistoriesenter.   
 
Markedsføring  
Deler av messeutstyret er blitt fornyet. Kontoret har utarbeidet ny DIStreff brosjyre.  
 
Positiv påvirkning både i innmeldingstakt og hjemmesidebesøk ble registrert etter 
slektsforskerdagene. I forbindelse med 15-års jubileet ble alle landets 15-åringer tilbudt 
ett års gratis medlemskap, 8 benyttet seg av tilbudet. 
 
Medlemstilbud  
Kontoret har hatt møte med Telenor for å forbedre avtalen om rabatt på adsl. 
Vansker medlemmene har opplevd i forbindelse med avtalen har ført til en del 
merarbeid for kontoret.  
 
Lokallag 
Tildeling av DIS-Norges økonomiske støtte til arrangement av lokale slektsforskerdager 
har blitt administrert av aktivitetsutvalget. Aktivitetsutvalgets retningslinjer for 
økonomisk støtte til lokallagene for å arrangere Slektsforskerdagen og liknende 
arrangement ble godkjent av styret april 2004. I 2004 og 2005 fikk henholdsvis 13 og 15 
lokallag til sammen kr 63 100 og kr 74 300 i støtte til sine arrangement. Basert på 
innformasjon fra lokallagene har det blitt utarbeidet en evalueringsrapport for 
Slektsforskerdagen 2004 og arbeidet er i gang med en tilsvarende rapport for 
Slektsforskerdagen 2005. 
 
Lokallagenes aktivitetsnivå har blitt observert. I 2005 ble det ikke avholdt årsmøte i DIS-
Finnmark og aktivitetsutvalget har siden høsten 2005 arbeidet med å finne medlemmer 
som vil være med å drive lokallaget. Flere personer har sagt seg villige til å være med, 
men et nytt styre var ikke på plass ved utgangen av 2005. Arbeidet med å få etablert et 
fungerende lokallag fortsetter.   
 
Ansvaret for å legge inn nye dokumenter i Idebanken har i perioden blitt overført til 
Dagfinn Andreassen som også presenterte Idebanken på Internett konferansen. 
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En engelskspråklig epos-liste for medlemmer bosatt utenfor Norge ble etablert i februar 
2004. Aktiviteten på listen kom godt i gang, men har vært avtagende. Nyinnmeldte 
utenlandsmedlemmer har også blitt kontaktet og tilbudt hjelp med informasjon om 
slektsforskning i Norge.  
 
Forsøk på å arrangere et reelt møte i aktivitetsutvalget har ikke lykkes, men det har i 
2004 og 2005 vært avholdt henholdsvis 8 og 6 ”møter” på DISchat. I tillegg har 
aktivitetsutvalget kommunisert via epost. I perioden har Jan Solberg gått ut av 
aktivitetsutvalget mens Liv Skramstad har kommet inn som nytt medlem. 
 
Slekt og Data  
Slekt og Data er fremdeles et av de viktigste tilbudene til medlemmene. Bladet kom i 
2004 - 2005 ut med 4 nummer pr år som planlagt. Opplaget har vært på ca 8.500, 
bortsett fra nummer 2 - 2005 som ble sendt til alle folkebibliotek som ledd i en 
kampanje for å øke antall abonnenter, og derfor hadde et opplag på 9.000. 
Redaksjonskomiteen har hatt ett møte høsten 2004, og ett i forbindelse med 
tillitsmannskonferansen 2005.  
 
Bladet fikk ny design fra og med nummer 1 - 2005 i forbindelse med DIS-Norges 15-
årsjubileum og skifte av redaktør. Samtidig ble profilen på innholdet noe endret, og det 
har vært lagt vekt på å utvikle den faglige kvaliteten på bladet. Innholdet har vært bygd 
opp rundt egne tema for hvert nummer. Det er etablert en fotodatabase på DIS-Norges 
server, der medlemmene kan laste opp bilder som kan brukes fritt innenfor rammene av 
DIS-Norges aktiviteter, først og fremst Slekt og Data. 
 
Formålsparagraf for Slekt og Data  
 
Slekt og Data har som grunnsyn å arbeide for  
- å gi medlemmene gode kunnskaper om slektsforskning og bruk av IKT i slektsforskning 
- å være den viktigste kanalen ut til medlemmene ved siden av DIS-weben  
- å være et bindeledd mellom DIS-Norge og medlemmene 
 
Bladets målgruppe er primært DIS-Norges egne medlemmer 
 
Utgiver har som redaksjonelt mål å bidra til  
- økt kompetanse om slektsforskning og bruk av IKT i slektsforskning 
- økt kunnskap om DIS-Norges aktiviteter og virksomhet 
- at slektsfaglig virksomhet i Norge holder et høyt faglig nivå 
- at medlemmene kan oppleve glede over både egen aktivitet og fellesskapet i 
foreningen 
 
Innholdet skal favne artikler og annet stoff innenfor følgende områder:  
- slektsforskning, personalhistorie og familiehistorie 
- lokalhistorie og andre relevante emner som er av interesse for slektsforskning 
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- bruk av IKT til innsamling av kildemateriale, til systematisering, gjenfinning og 
presentasjon, men også til kommunikasjon mellom medlemmene, og til distribusjon og 
formidling av kunnskap og informasjon 
 
Innholdet skal holde faglig god kvalitet. 
 
Publikasjonen har som mål å drives etter ordinære og sunne forretningsmessige 
prinsipper.  
 
Redaktøren står fritt til, innenfor utgivers grunnsyn, å formidle redaksjonelt stoff i 
henhold til sin egen overbevisning. Redaktøren står selv ansvarlig for alt innhold i bladet. 
Bladet er redigert i henhold til fagpressens redaktørplakat og utgivers grunnsyn. 
 
Internett  
Nye web-tjenester lansert i perioden: 
DIS-Norges nye hjemmesider på http://www.disnorge.no ble lansert fredag 22. april 
2005 i tilknytning til foreningens tillitsmannskonferanse samme helg. Sidene har fått ny 
grafisk design, ny menystruktur og etter hvert også en hel del nytt innhold. En av de 
viktigste endringene er at innholdet på sidene nå er flyttet over fra statiske HTML sider 
til publiseringsverktøyet Arkiweb. Bruken av et slikt publiseringsverktøy medfører en 
rekke fordeler. Både innholdet som vises på sidene og selve menystrukturen kan 
bearbeides og søkes i mye mer fleksibelt ved at det er lagret i en database, og den 
grafiske profilen for alle sidene kan enklere endres ved å gjøre endringer på ett sted, i en 
mal. Arkiweb har et administrasjonsgrensesnitt som gjør det mye enklere å legge inn ny 
og oppdatert informasjon uten spesielle forhåndskunnskaper, slik at flere kan bidra med 
å holde innholdet på sidene oppdatert. 
 
Det understrekes at de nye sidene ikke må anses som helt ferdige, verken når det 
gjelder menystruktur eller grafisk design, men omleggingen til bruk av 
publiseringsverktøy gjør det videre arbeidet med nettstedet betydelig enklere og mer 
effektivt. Publiseringsverktøyet som brukes vil også bli tilgjengelig for de lokallag som 
måtte ønske det – DIS-Sogn og Fjordane flyttet, som det første lokallaget, over sine sider 
16. oktober 2005. 
 
Slektsforum, vårt nye forum for etterlysninger og faglige debatter, ble lansert 28. 
november 2004. I motsetning til våre tidligere etterlysningsløsninger (én ansvarlig 
nøkkelperson la inn etterlysninger i statiske HTML sider) er denne forumløsningen 
basert på at brukerne selv redigerer og poster sine egne innlegg i en webbasert tjeneste. 
Forumet er bygget over en standard programvare, men med stor grad av tilpasning til 
norske slektsforskeres behov. Et av utgangspunktene for Slektsforum har vært ønsket 
om å unngå ulempene, både for brukere og vedlikeholdere, ved at slike fora opprettes 
lokalt i hver enkelt region slik det har vært en tendens til. Eksisterende fora har på 
forskjellige måter blitt integrert med eller flyttet over i Slektsforum, slik at man der kan 
lese/skrive både i nyopprettede fora, i nyhetsgrupper (no.fritid.slektsforsking.*) og i 

http://www.disnorge.no/
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flere tidligere epostlister. Bl.a. har foreningens egne epostlister DISforum, DIScafe og 
DISdrift blitt flyttet over i Slektsforum. Pr. 31. desember 2005 inneholdt Slektsforum ca 
80.000 innlegg (interne og eksterne innlegg i åpne og lukkede fora) fordelt på ca 18.600 
tema i vel 600 fora. Det store antall fora skyldes først og fremst at Slektsforum er delt 
opp med ett forum for hver kommune i Norge. Innleggene er postet av 3.200 registrerte 
brukere (medlemmer og gjestebrukere) og av brukerne av de eksterne fora som speiles i 
Slektsforum. 
 
Slektsforum er åpent for alle, men med noe tilleggsfunksjonalitet for medlemmer av 
DIS-Norge. 
 
En ny geografisk inngangsportal, DISkart, ble lansert 20. desember 2005. Denne 
tjenesten gjør det mulig å navigere i Slektsforum, Slektsforskerbasen, Genealogiske 
Ressurser og Gravminner i Norge ved å klikke i fylkes- og kommunekart (Norge). 
Tjenesten fungerer som et brukervennlig supplement til den tradisjonelle navigeringen 
med menyvalg i de nevnte tjenestene. AU for kilderegistrering sin tjeneste Gravminner i 
Norge ble først lansert januar 2005, men ble betydelig utviklet i resten av perioden. 
Tjenesten utvikles med bistand fra AU for Internett. 
 
DIStreff 
Årsmelding er ikke mottatt innen trykkefristen og vil bli presentert på landsmøtet. 
Slektsprogram 
 
Eksisterende omfang og prosess 
På DIS-Norges hjemmesider ligger det lenke med oversikt over slektsprogram. 
Disse programmene er kartlagt for en del grunnleggende egenskaper. Disse 
egenskapene/funksjonene er gruppert i områder: registrering, vedlikehold, utskrifter og 
språk/hjelp. 
 
I samarbeid med brukere/leverandør tester representanter for DIS-Norge om disse 
funksjonene finnes i nye program og når det kommer nye versjoner av eksisterende 
program. Programmene grupperes/rangeres etter om de tilfredsstiller kravene eller 
ikke. 
 
Det gis anbefalinger om hvilke program som bør prøves og hvilke program som bør 
unngås. 
 
Aktiviteter i 2005 
I 2005 ble det utviklet helt nye og en rekke kriterier ble reformulert.  
Hjemmesidene ble omorganisert og fikk ny design.  
Det kom det flere oppgraderinger av eksisterende program. Programvurdering/testing 
av alle nye/eksisterende program i henhold til nye kriterier ble gjennomført av Ole Bjørn 
Darrud, med noe støtte fra enkelte brukere.  
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Det ble etablert en utvidet mail-arbeidsgruppe. Denne gruppen fungerer foreløpig ikke 
etter intensjonen. 
 
Multimedia 
Aktivitetsutvalget for multimedia har avholdt to møter i 2004 og har ellers kommunisert 
via e-post. Utvalget har imidlertid ikke hatt tilstrekkelig produksjonskapasitet til å 
gjennomføre ønskede aktiviteter i henhold til virksomhetsplanen.  
Utvalgets internett-ansvarlig har etablert en egen hjemmeside under DIS-Norges portal 
hvor enkelte fagartikler utarbeidet av utvalget er lagt ut. Hjemmesiden er ennå ikke 
markedsført for medlemmer av DIS-Norge da vi først ønsker å forbedre kvaliteten på 
siden. 
 
Utvalgets leder har skrevet en artikkel i Slekt og Data som gir et innblikk i utvalgets 
intensjoner.  
Forsøk på rekruttering av nye medlemmer til utvalget gjennom DIS-Norges ulike 
kommunikasjonskanaler ga ikke resultater i 2004.  
 
Som en følge av dette, og for å komme i gang med deler av virksomhetsplanen, 
etablerte utvalgets leder en skannergruppe i DIS-Hordaland våren 2005. Formålet var å 
bygge opp kompetanse innen digitalisering/skanning av gamle og nye bilder, filmer og 
dokumenter slik at dette materialet blir best mulig ivaretatt for ettertiden. Gruppen 
hadde 15 deltagere og avholdt 8 møter med svært god møtedeltagelse. Det ble 
utarbeidet et utkast til en skannerhåndbok som vil bli lagt ut på hjemmesiden når den er 
kvalitetskontrollert.   
 
Gruppen ønsket å fortsette møteaktiviteten høsten 2005. Tema for gruppens arbeid ble 
da; ”alternative måter å presentere slektsmaterialet på”. Gruppen ble omdøpt til 
Multimediagruppen i DIS-Hordaland og hadde 11 deltagere. Gruppen avholdt 5 møter. 
 
Mye av erfaringene innhentet fra gruppearbeidene i DIS-Hordaland vil bli av stor verdi 
for multimediautvalgets videre arbeid, ikke minst fordi fire av deltagerne har meldt seg 
inn i utvalget for å delta i det videre arbeidet. 
Ytterligere en person meldte sin interesse på Tillitsmannskonferansen 2005 og er nå 
medlem av utvalget som nå teller totalt 10 personer (5 gamle +5 nye). Det er gitt 
signaler om at to av de gamle medlemmene ønsker å trekke seg fra utvalget. 
 
Det planlegges et ”kick-off” seminar i Bergen ultimo januar 2006 for å motivere gamle 
og nye medlemmer til full innsats i utvalgets arbeid for den kommende perioden (2006-
2007). 
 
Utvalget har så langt kun brukt en liten del av de budsjetterte midlene på møteutgifter 
og innkjøp av faglitteratur. 
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Slektsfaglig veiledning  
Utvalget har bidratt til slektsfaglig utvikling gjennom artikler i Slekt og Data, først 
gjennom Slektsskolen og deretter gjennom temaartikler tilknyttet de enkelte 
temanumrene av bladet. Utvalget har stått til disposisjon for lokallagene og har bistått 
med innledere til kurs og medlemsmøter. Tilbudet har i hovedsak vært benyttet av 
lokallagene i østlandsområdet. 
Kilderegistrering 
 

2004 

Kirkeboksregistreringen underlagt Samarbeidsavtale mellom Riksarkivaren og DIS-Norge 
om dataregistrering og formidling av norsk kirkeboksmateriale har hatt økt aktivitet i 
2004, ikke minst når det gjelder ferdigstilte datafiler til Digitalarkivet. Men et initiativ fra 
aktivitetsutvalget for å få i gang landsomfattende gravstedsregistrering innenfor DIS-
Norge har også vært en milepæl dette året. 
 
Kirkeboksregistrering.  
Her følger status for 2004 for kirkeboksregistreringen underlagt samarbeidsavtalen med 
Riksarkivaren: 
Registrering underlagt avtalen var ved utgangen av året i gang i 16 av DIS-Norges 19 
lokallag. DIS-Hordaland og DIS-Sogn og Fjordane har et eget opplegg gående med 
Statsarkivet i Bergen (se nedenfor). Kun DIS-Hedmark har ennå ingen formalisert 
registreringsaktivitet i DIS-regi, men aktiviteten var også minimal i DIS-Aust-Agder og 
DIS-Finnmark. Anslagsvis 200 DIS-medlemmer deltar til sammen i de 16 lokallagene. 
Kopier av nye 52 kirkebøker (47 på papir, 5 på mikrofiche) ble bestilt fra kopierings-
enheten ved Statsarkivet i Tromsø for registrering innenfor disse lokallagene. Dette er 
materiale til ca. 250 filer/baser i Digitalarkivet. 
Usikkerhetslister fra 54 registrerte og korrekturleste kirkebokslister var til sjekking mot 
originalkilden ved statsarkivene i Oslo, Kongsberg, Kristiansand og Trondheim. I tillegg 
har DIS-Rogaland og Statsarkivet i Stavanger praktisert en ordning der registratorene på 
lesesalen selv kan sjekke mot originalkilden og om nødvendig få kyndig hjelp av 
personalet. 
 
63 ferdigregistrerte, korrekturleste og usikkerhetssjekkede kirkebokslister med til 
sammen 35.713 poster ble oversendt Digitalarkivet for utlegging som søkbare 
filer/baser. Ved årsskiftet var 39 av disse lagt ut. 
Utenom den ovennevnte avtalen registrerer ca. 30 DIS-medlemmer tilknyttet DIS-
Hordaland og DIS-Sogn og Fjordane kirkebøker og andre kilder fra disse to fylkene i 
direkte samarbeid med Statsarkivet i Bergen. Registratorene har månedlige møter på 
statsarkivet, som også holder ulike typer kurs for dem. Det meste av materialet 
gjennomgår ikke ordinær korrekturlesing, og legges ut i Digitalpensjonatet.  
 
Gravstedsregistrering.  
Arbeidet med registrering og formidling av gravstedsopplysninger skjøt fart i 2004, og er 
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nå blitt et nasjonalt prosjekt i DIS-Norge underlagt aktivitetsutvalget for 
kilderegistrering. Utvalgets Renathe-Johanne Wågenes leder prosjektgruppen som ellers 
består av Einar Balle og Hans Ordin Østebø. Prosjektet organiserer både avskriving av 
personopplysninger på gravsteiner (ofte etter digital fotografering eller filming av grav-
steinene på forhånd), avskriving av kirkevergenes gravstedsprotokoller og publisering av 
gravstedsdatabaser fra kirkevergene.  
 
Aktivitetsutvalget utarbeidet i 2003 en registreringsmal (post- og feltstruktur) for 
gravstedsopplysninger, og denne ble tatt i bruk i 2004, ikke i sin originale, hierarkiske 
form, men i en ”flat” variant tilpasset MS Excel. Excel anbefales som 
registreringsprogram for gravstedsopplysninger inntil Augustus (se nedenfor) i versjon 2 
får egne skjemaer for dette.  Ved årsskiftet arbeider prosjektgruppen både med 
skriftlige retningslinjer (arbeidsinstruks) for gravstedsregistrering og fotografering av 
gravsteiner, og med en ny webtjeneste for søking i og fremvisning av 
gravstedsopplysninger, ofte også med tilhørende bilder av gravstedene. Prosjektlederen 
har også utarbeidet et standardbrev og laget instrukser for hvordan lokallagene skal gå 
frem overfor kirkevergene. Det er i øyeblikket ikke avgjort om gravstedsdataene i tillegg 
skal tilbys Digitalarkivet for utlegging (uten bilder) i Digitalpensjonatet. 
 
 
Arbeidet med Kyrre, den nye registreringsstandarden for kirkebøker, har i 2004 gått 
sakte men sikkert fremover i regi av Digitalarkivet/Statsarkivet i Bergen og Riksarkivet. 
Arbeidet forventes fullført i løpet av første halvår i 2005. 
 
Augustus,  
det Windows-baserte registreringsprogrammet for kirkebøker, har vært en stor suksess 
siden lanseringen i mars 2003. Programmet kom i en vesentlig forbedret versjon 1.1.0 
den 05.03.2004, og en noe justert versjon 1.1.1 av denne igjen den 21.03. Etter at den 
nye registreringsstandarden for kirkebøker, Kyrre (se ovenfor), blir klar i 2005, vil 
Augustus bli vesentlig endret til versjon 2. Programmet vil da trolig også få egne 
skjemaer for gravstedsregistrering. 
 
Andre kildetyper. I noen lokallag registreres det også materiale fra andre kildetyper enn 
kirkebøker og gravstedsprotokoller. DIS-Hordaland er allerede nevnt. I regi av DIS-Oslo/ 
Akershus-KROA registreres bl.a. folketellinger, dødsfallslister og vaksinasjonslister. Et 
kjempeprosjekt for registrering av den kommunale folketellingen i Kristiania og Aker i 
1923 (323.800 personer) er under planlegging. I DIS-Salten Slektshistorielag er 
registreringen av skiftemateriale fra Lofoten og Vesterålen nå godt i gang. 
 
DISreg, 
den web-baserte oversiktstjenesten over kilderegistreringen i regi av DIS-Norge og 
lokallagene, ble åpnet for publikum julaften 2003, og har nå vært i drift i over ett år. 
Omtrent halvparten av koordinatorene i lokallagene har vært flittige til å oppdatere 
oversikten etter hvert som registreringsarbeidet skrider frem, mens den andre 



12 

halvparten ennå ikke har kommet skikkelig i gang med denne oppgaven. Det trengs her 
personlig oppfølging av koordinatorene fra aktivitetsutvalgets side for at DISreg skal 
kunne gi den til enhver tid oppdaterte statusen som var intensjonen med tjenesten. Det 
er i 2004 også programmert noen nye funksjoner i DISreg, bl.a. for statistikk og separate 
oversikter over kilder, lister, registreringsforetak og deltakere, men disse funksjonene vil 
ikke bli satt i drift før statusopplysningene i den underliggende databasen er bedre 
oppdatert. 
 
Nasjonal slektsdatabase. 
Gjennom flere år er DIS-Norge blitt oppfordret til å ta initiativ for å bygge opp en 
nasjonal slektsdatabase for Norge ca. 1700-1910, helst i samarbeid med eksterne og 
”pengesterke” forskningsinstitusjoner. Enda en slik oppfordring kom i slutten av 2003 
fra Lars Holden, direktør ved Norsk Regnesentral. I første omgang ble det besluttet å 
arrangere et idé- og diskusjonsmøte om temaet i regi av DIS-Norge. Møtet ble holdt i 
Oslo den 23. april 2004 og en rekke personer fra hele landet med kompetanse på og 
interesse for feltet deltok med sine skisser og synspunkter.  
 
Et hovedspørsmål på møtet var om slektsdatabasen skulle bygges opp ved 
”sammenfletting” av ”ferdige” slektstrær fra slektsforskere (DIS-medlemmer og andre), 
om den skulle bygges opp ved sammenlenking av personforekomster i transkribert 
kildemateriale lagt inn i en database, eller en kombinasjon av begge metodene. De 
fleste møtedeltakerne hadde mest tro på lenkingsmetoden. En prototyp på et slikt web-
basert lenkingssystem utviklet av Einar Aasprong virket svært lovende, og det ble fra 
DIS-Norges side uttrykt håp og ønske om å få videreutviklet denne prototypen til ett 
fullverdig system ved å skaffe lønnsmidler til Aasprong, enten ved å søke om 
prosjektmidler eller på annen måte.  
 
Til tross for flere sonderinger utført av Holden, Aasprong, Nygaard og andre utover i 
2004 ble det ikke funnet noen finansieringskilder til et slikt prosjekt, ei heller til et 
billigere forprosjekt. Så ambisjonene om oppbygging av en nasjonal slektsdatabase i regi 
av DIS-Norge m.fl. må sies å være lagt på is ved årsskiftet 2004-2005. 
 
DISchat.  
På DIS-Norges IRC-kanal DISchat har kilderegistrering i 2004 vært tema annenhver 
torsdag mellom kl. 20 og 21. Aktivitetsutvalget har her stilt opp for å svare på spørsmål. 
 
Slektsforum.  
I november 2004 åpnet DIS-Norge sin nye web-baserte diskusjonstjeneste Slektsforum, 
der kilderegistrering er et fast hovedtema med en mengde underliggende 
diskusjonsemner. Aktivitetsutvalget har hittil i beskjeden grad deltatt i 
meningsutvekslingene her, men Slektsforum forventes i tiden fremover å bli en viktig 
møteplass for registratorer, korrekturlesere og de som administrerer eller koordinerer 
registreringsarbeidet. 
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Skannet arkivmateriale. Etter gjentatte oppfordringer bl.a. fra DIS-Norge har Riksarkivet 
i 2004 anskaffet en høyhastighets mikrofilmskanner, og er ved årsskiftet så smått i gang 
med å skanne og indeksere kirkeboksmateriale fra i alt 3163 mikrofilmruller. Det 
skannede materialet skal legges ut i Digitalarkivet for gratis blaing, leting og om ønskelig 
nedlasting, og vil også være å få kjøpt på CD-R eller DVD-R med vesentlig bedre 
bildekvalitet. 
 
Aktivitetsutvalget for kilderegistrering hadde ett møte i 2004, nærmere bestemt den 24. 
april i Oslo, der flesteparten av de ovennevnte temaene ble presentert og diskutert. 
Kilderegistrering 
 
2005 
Kirkeboksregistreringen underlagt Samarbeidsavtale mellom Riksarkivaren og DIS-Norge 
om dataregistrering og formidling av norsk kirkeboksmateriale har hatt en moderat 
vekst i 2005, mens registreringen av gravstedsopplysninger og publiseringen av 
gravstedsdatabaser fra kirkevergene har økt kraftig som en følge av nett-tjenesten 
Gravminner i Norge. 
 
Kirkeboksregistrering. 
Her følger status for 2005 for kirkeboksregistreringen underlagt samarbeidsavtalen med 
Riksarkivaren: 
Registrering underlagt avtalen var ved utgangen av året i gang i 16 av DIS-Norges 19 
lokallag. DIS-Hordaland og DIS-Sogn og Fjordane har et eget opplegg gående med 
Statsarkivet i Bergen (se nedenfor). 
Kopier av nye 38 kirkebøker (37 på papir, 1 på mikrofiche) ble bestilt for registrering 
innenfor disse 16 lokallagene. Dette er materiale til ca. 200 filer/baser i Digitalarkivet. 14 
av bøkene ble levert fra kopieringsenheten ved Statsarkivet i Tromsø før 1. mai, mens de 
resterende 24 bøkene ved årsskiftet 2005-2006 ennå ikke var levert.  
Usikkerhetslister fra 41 registrerte og korrekturleste kirkebokslister var til sjekking mot 
originalkilden ved statsarkivene i Oslo, Kongsberg, Kristiansand, Stavanger og 
Trondheim. I tillegg har DIS-Rogaland og Statsarkivet i Stavanger praktisert en ordning 
der registratorene på lesesalen selv kan sjekke mot originalkilden og om nødvendig få 
kyndig hjelp av personalet. En lignende ordning er under etablering mellom DIS-
Oslo/Akershus og Statsarkivet i Oslo. 
 
68 ferdigregistrerte, korrekturleste og usikkerhetssjekkede kirkebokslister med til 
sammen 47.104 poster ble oversendt Digitalarkivet for utlegging som søkbare 
filer/baser. Ved årsskiftet var alle disse lagt ut. 
Utenom den ovennevnte avtalen registrerer vanligvis ca. 30 DIS-medlemmer tilknyttet 
DIS-Hordaland og DIS-Sogn og Fjordane kirkebøker og andre kilder fra disse to fylkene i 
direkte samarbeid med Statsarkivet i Bergen. I 2005 var det imidlertid pause i 
kirkeboksregistreringen i påvente av den nye registreringsstandarden Kyrre (se 
nedenfor). 
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Gravstedsregistreringen og -formidlingen i DIS-Norge er organisert gjennom prosjektet 
Gravminner i Norge underlagt aktivitetsutvalget for kilderegistrering. Prosjektleder er 
Renathe-Johanne Wågenes. Prosjektgruppen består i tillegg av Einar Balle (teknisk 
ansvarlig), Hans Ordin Østebø (bildekonsulent) og Asle Jonassen. Sistnevnte ble 
innlemmet i gruppen høsten 2005 for å avlaste de øvrige med mottak og tilrettelegging 
av gravstedsdata. 
 
Tidlig i 2005 ble tjenesten Gravminner i Norge åpnet på DIS-Norges nettsted. Fra starten 
var dette en ”betaversjon” som prosjektgruppen ønsket at brukerne skulle teste, og gi 
tilbakemeldinger om feil og mangler. Ved oppstart var det kun noen få kirkegårder i den 
underliggende databasen, men antallet økte raskt etter hvert som datafilene begynte å 
strømme inn. Etter hvert kom det også inn en god del bilder av gravminner i basen. 
Høsten 2005 kom tjenesten med nytt utseende og med engelsk som alternativt språk. 
En videre plan er at den også skal komme på tysk. Året 2005 er blitt brukt til å forbedre 
både brukergrensesnittet og den bakenforliggende administrasjonsdelen av systemet, 
slik at det blir lettere for prosjektgruppen å legge inn nye filer med 
gravstedsopplysninger og vedlikeholde databasen i 2006. 
 
Ved utgangen av 2005 var det 318.873 gravminner (personer) i databasen, hvorav 
95.619 med tilhørende bilde. Det var utført ca 250.000 søk i databasen siden august. 
Antall nye gravplasser i databasen i 2005 fordelt på fylke: Aust-Agder 35, Buskerud 4, 
Finnmark 4, Hedmark 12, Hordaland 77, Møre og Romsdal 7, Nord-Trøndelag 0, 
Nordland 33, Oppland 8, Oslo/Akershus 5, Rogaland 7, Sogn og Fjordane 10, Sør-
Trøndelag 26, Telemark 0, Troms 16, Vest-Agder 14, Vestfold 9, Østfold 4. 
Aktiviteten i lokallagene er varierende, men nye datafiler strømmer inn jevnt. I tillegg til 
at enkeltpersoner produserer datafiler ved avskrift av gravsteiner eller gravprotokoller, 
kommer det inn datafiler eksportert fra kirkevergenes databaser. Både medlemmer og 
ikke-medlemmer bidrar med fotografering og registrering.  
 
Prosjektet har opprettet et godt samarbeid med firmaet Kirkedata, som utvikler 
kirkegårdsadministrasjonsprogrammet Gravlund. Dette programmet har en direkte 
eksportmulighet som gjør arbeidet svært enkelt for kirkevergene. En enkel 
eksportmulighet har for mange kirkeverger vært en forutsetning for å kunne levere 
datafiler til DIS-Norge. Det gjenstår fortsatt en del tekniske problemer som det arbeides 
med å få løst.  
 
Lederen har i 2005 holdt foredrag om prosjektet i DIS-Haugaland og DIS-Rogaland. 
Prosjektet har i løpet av året også blitt omtalt en god del i media; i aviser, på radio og på 
internett. Lederen er blitt intervjuet to ganger på riksdekkende radio, i Norgesglasset og 
i Alltid nyheter.  
 
Kyrre. Arbeidet med Kyrre, den nye registreringsstandarden for kirkebøker, ble fullført i 
2005 i regi av Digitalarkivet/Statsarkivet i Bergen og Riksarkivet. Standarden ble 
publisert gjennom Digitalarkivet den 12.12.2005. En del registratorer i DIS-Norge, først 
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og fremst i Hordaland og Sogn og Fjordane, vil ta standarden i bruk umiddelbart ved 
registrering i MS Excel og andre hyllevareprogrammer, mens det store flertallet vil vente 
til standarden er implementert i versjon 2 av spesialprogrammet Augustus (se 
nedenfor). 
 
Augustus, det Windows-baserte registreringsprogrammet for kirkebøker, har vært i 
stabil bruk i versjon 1.1.1 i hele 2005. Versjon 2 av programmet, basert på den nye 
registreringsstandarden Kyrre, vil bli utviklet og tatt i bruk i 2006. En kravspesifikasjon 
for versjon 2 ble utarbeidet høsten 2005, og en avtale med utvikleren Jan Kjetil 
Andersen var ved årsskiftet i ferd med å bli inngått. 
 
Andre kildetyper. 
I noen lokallag registreres det også materiale fra andre kildetyper enn kirkebøker og 
gravstedsprotokoller. DIS-Hordaland er allerede nevnt. DIS-Oslo/Akershus-KROA startet 
i februar 2005 opp et stort prosjekt for registrering av den kommunale folketellingen i 
Kristiania og Aker i 1923 (323.800 personer), i samarbeid med Oslo Byarkiv. Dessverre 
viste det seg i løpet av våren at papirkopiene av kilden, produsert ved utskrift av 
svart/hvitt-skannede bilder av mikrofilmversjonen av tellingen, var for dårlige som 
registreringsgrunnlag. Prosjektet er derfor lagt på is inntil bedre kildekopier kan 
fremskaffes. I DIS-Salten Slektshistorielag går registreringen av skiftemateriale fra 
Lofoten og Vesterålen jevnt og trutt videre. 
 
DISreg,  
den web-baserte oversiktstjenesten over kilderegistreringen i regi av DIS-Norge og 
lokallagene, er i 2005 kun blitt marginalt videreutviklet, og innleggingen av 
statusinformasjon er blitt dårlig fulgt opp fra aktivitetsutvalgets side. Begge disse 
oppgavene vil bli prioritert vesentlig høyere i 2006. 
 
Slektsforum.  
Kilderegistrering er et fast tema under Slektsfaglige diskusjoner i DIS-Norges web-
baserte diskusjonstjeneste Slektsforum. Aktiviteten her har vært moderat i 2005, men 
aktivitetsutvalget vil prøve å bidra til å øke denne i 2006. Kilderegistreringstemaer blir 
også noen ganger tatt opp og diskutert på DISchat. 
 
Aktivitetsutvalget for kilderegistrering har ikke hatt noe møte i 2005, men vil ha sitt 
neste våren 2006. 
 
Oppfølging av vedtak fattet på landsmøtet i 2004 
1 Det er utarbeidet en formålsparagraf for Slekt og Data.  Den er godkjent av DIS-Norges 
styre og presenteres sammen med Slekt og Datas beretning. 
 
2 Styret har sett på fordelingsnøkkelen til medlemskontingenten og foreslår at den 
opprettholdes som i dag. Dersom fordelingsnøkkelen skulle endres, vil det måtte tilsi at 
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aktivitetene på landsplan må reduseres. Skal lokallagene tilføres mer midler, må 
kontingentsatsene endres. Styret foreslår denne gangen at det ikke skjer. 
 
 
Fortsatt drift 
Ved avslutning av regnskapet er forutsetningen om fortsatt drift lagt til grunn, da det 
etter styrets oppfatning ikke foreligger forhold som skulle tilsi noe annet. 
 
Arbeidsmiljø 
Arbeidsmiljøet er godt, det har ikke vært sykefravær, og heller ikke ulykker som har 
rammet ansatte eller skader på foreningens utstyr. 
 
Ytre miljø 
Foreningens virksomhet beriker det ytre miljø. 
 
 
Oslo, 31.12.2005 /16.02. 2006 
 
 
 
Finn Karlsen  Tharald Moen  Tone E. Moseid 
Styreleder  Nestleder  Styremedlem 
 
 
Arne Langeland Ole Bjørn Darrud Renathe-Johanne Wågenes 
Styremedlem  Styremedlem  Styremedlem 
 
 
Knut Bryn  Oddvar Hesjedal 
Styremedlem  Styremedlem 
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Regnskap 2004 og 2005 og forslag til budsjett 2006 og 2007 
 

Kontonr  Tekst  
Regnskap 
2004 

Regnskap 2005 
Budsjett 
2006 

Budsjett 
2007 

Resultatregnskap     

     

DRIFTSINNTEKTER     

     

3200 Kontingent - -2 256 166 -2 361 540 -2 370 
000 

-2 460 
000 

3210 Lokallagskontingent  715 300 763 697 790 000 820 000 

 Sum 
kontingentinntekter  

-1 540 866 -1 597 843 -1 580 
000 

-1 640 
000 

3340 Slekt & data - 
annonser  

0 -21 250 
-20 000 -20 000 

3350 Slekt & data - løssalg  0 -175 0 0 

3370 Inntekter 
internett/ann.  

-2 250 -3 500 
0 0 

3380 Salg bøker o.l.  -47 075 -50 070 -20 000 -20 000 

3390 Andre inntekter  -13 980 -57 692 -12 000 -12 000 

 Sum andre inntekter  -63 305 -132 687 -52 000 -52 000 

  Sum inntekter  -1 604 171 -1 730 530 -1 632 
000 

-1 692 
000 

      

DRIFTSKOSTNADER     

4250 Kjøp andre salgsart  57 240 45 892 0 0 

4290 Beholdningendring 
lager  

13 211 19 679 
0 0 

4600 Emballasjemateriell  1 544 0 0 0 

 Sum vareforbruk  71 995 65 571 0 0 

      

  Dekningsbidrag  -1 468 871 -1 532 272 -1 580 
000 

-1 640 
000 

      

5000 Lønninger  193 993 284 846 327 000 337 000 

5040 Feriepenger  19 787 29 054 36 000 37 000 

5300 Pensjonskostnader 0 0 29 000 30 000 

5400 Arbeidsgiveravgift  30 142 46 399 51 000 53 000 

5600 Innleid kontorhjelp  36 115 0   

5920 Yrkesskadeforsikring  0 1 262 2 000 2 000 

5990 Personalkostnader  0 200   

 Sum 
Personalkostnader  

280 037 361 761 445 000 459 000 
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6300 Husleie og felleskostn.  64 690 62 916 70 000 70 000 

6310 Parkering  7 296 7 380 8 000 8 000 

6340 Lys og varme  6 888 6 888 7 000 7 000 

6390 Andre 
kostn.v/lokalene  

0 247 
0 0 

6540 Inventar og utstyr, 
utg.f  

8 360 2 990 
29 000 22 000 

6544 Edb maskinvare  72 288 15 485 0 0 

6546 Edb programvare  7 719 8 186 61 000 51 000 

6550 Datautstyr/-rekvisita  852 2 906 0 0 

6630 Vedlikehold edb-
programme  

7 750 9 675 
10 000 10 000 

6700 Regnskapsførsel  20 380 36 216 35 000 40 000 

6710 Revisjonshonorar  10 100 11 700 10 000 10 000 

6730 Edb honorarer  9 524 0 0 0 

6790 Honorarer diverse  500 0 0 0 

6800 Kontorrekvisita mm.  8 856 28 861 10 000 10 000 

6820 Trykksaker  21 153 12 625 5 000 7 000 

6830 Slekt & data - trykking  184 210 211 710 180 000 180 000 

6831 Slekt & data - 
porto/adr.  

111 101 104 284 
100 000 100 000 

6832 Slekt & data - annet  0 17 740 20 000 20 000 

6840 Aviser/tidskrift/bøker 
o.  

4 936 6 214 
6 000 6 000 

6890 Andre kostnader 
kontoret  

1 833 3 399 
10 000 15 000 

6900 Telefon  7 508 1 548 8 000 8 000 

6930 Internett kostnader  68 089 68 545 106 000 116 000 

6935 Spesielle tiltak internet  0 3 804 0 0 

6940 Porto  43 776 44 740 50 000 50 000 

6941 Porto utfakturert  -4 524 -2 771 0 0 

7090 Bilgodtgj.styre/medl.  23 444 30 116   

7096 Bompenger & ferje  1 549 4 621   

7098 Parkering  1 285 2 170   

7100 Bilgodtgjørelse, 
ansatte  

0 272 
  

7140 Reisekostn.e/regning  91 777 132 440   

7330 Messer og utstillinger  778 662 16 000 16 000 

7350 Reklame- og 
messemateriel  

7 688 0 
4 000 4 000 

7400 Kontingent i andre 
foren.  

7 257 7 405 
18 000 18 000 

7500 Forsikringer  1 626 1 075 4 000 4 000 
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7710 Styre- og komitemøter  32 923 25 594 75 000 90 000 

7711 Fag- og tillitsm.konf.  0 144 174  135 000 

7712 Aktivitetsutv.møter  10 329 1 266 90 000 90 000 

7713 Slektforskerdg/støtte  63 100 74 300 80 000 90 000 

7714 Nordisk samarbeid  3 927 5 970 6 000 6 000 

7715 Spesielle 
medlemstiltak  

22 091 0 
27 000 27 000 

7719 Andre møteutgifter  0 1 150 2 000 2 000 

7720 Landsmøte  87 731 0 120 000 0 

7770 Gebyrer 
bank/post/dialog  

18 493 15 265 
25 000 25 000 

7790 Andre kostn./styrets 
disp  

54 296 29 342 
18 000 19 000 

7820 Innkommet 
tidl.avskrevet  

-699 0 
  

7830 Tap på fordringer  0 1 179   

 Sum Andre 
driftskostnader  

1 090 880 1 142 290 1 210 000 1 256 000 

  SUM 
DRIFTSKOSTNADER  

1 442 912 1 569 622 1 655 000 1 715 000 

      

  DRIFTSRESULTAT  -161 259 -160 908 23 000 23 000 

      

FINANSPOSTER     

8050 Renteinntekter  -47 599 -50 057 -30 000 -30 000 

8060 Agio/andre finansinnt.  -851 -570   

8150 Rentekostnader  16 343 17 271 7 000 7 000 

8160 Disagio  18 236   

  NETTO FINANSPOSTER -32 089 -33 120 -23 000 -23 000 

      

  ÅRSRESULTAT -193 348 -194 029 0 0 

      

 OVERFØRINGER OG 
DISPONERINGER 

  
  

8951 Overført fond EDB- og 
kontorut  

-47 150 0 
  

8952 Overført fond 
kilderegistrering  

50 000 0 
  

8953 Overført fond DIS-
aktiviteter  

0 -9 300 
  

 Overført 
foreningskapital 

190 498 203 329 
  

  Sum 193 348 194 029     
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Balanse     

Eiendeler     

      

OMLØPSMIDLER     

1460 Lager bøker mm  31 562 11 883   

1500 Kundefordringer  4 189 16 669   

1571 Reiseforskudd o.a.  2 690 4 087   

1610 Tilgode inngående 
MVA  

49 935 65 558 
  

1740 Forskuddsbet. 
kostnader  

498 5 798 
  

1820 Pengemarkedsfond  2 173 503 2 323 055   

1900 Kasse  3 560 1 242   

1920 Bank 7874 05 33125 
medl.k  

513 516 420 709 
  

1921 Bank 7874 05 33109 
drift  

15 744 155 043 
  

1925 Bank 7874 42 00562 
høyren  

56 200 56 485 
  

1926 Bank 5010 05 86182 
visa  

2 000 1 725 
  

1950 Bank 7874 05 33117 
skatt  

14 999 16 000 
  

  SUM OMLØPSMIDLER  2 868 396 3 078 253     

      

  SUM EIENDELER  2 868 396 3 078 253     

      

Egenkapital og gjeld     

     

EGENKAPITAL     

2000 Foreningskapital  -1 232 652 -1 435 980   

 Foreningens kapital  -1 232 652 -1 232 652   

 Overført resultat  0 -203 329   

2020 Fond internett-satsing  -58 091 -58 091   

2021 Fond EDB- og 
kontorutstyr  

-2 850 -2 850 
  

2022 Fond kilderegistrering  -100 000 -100 000   

2023 Fond DIS-aktiviteter  -250 000 -240 700   

 Sum fond  -410 941 -401 641   

  SUM EGENKAPITAL  -1 643 593 -1 837 621     

      

GJELD     
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2400 Leverandørgjeld  -15 136 -101 908   

2401 Gjeld til lokallag  -816 805 -1 042 981   

2402 Gjeld til medlemmer  -884 -13 980   

2600 Skyldig skattetrekk  -11 557 -18 413   

2770 Skyldig arbeidsg.avg.  -6 308 -10 902   

2780 Pål.aga av feriep.  -2 790 -4 097   

 Sum Skyldig offentlige 
avgifter  

-20 655 -33 412 
  

2900 Forskuddsbet. 
kontingent  

-301 800 0 
  

2940 Påløpne feriepenger  -19 787 -29 054   

2961 Påløpne kostnader  -38 190 -19 296   

2990 Annen kortsiktig gjeld  -11 546 0   

 Sum Annen kortsiktig 
gjeld  

-371 323 -48 350 
  

 Sum kortsiktig gjeld  -1 224 803 -1 240 631   

      

  SUM GJELD  -1 224 803 -1 240 631     

      

  SUM EGENKAPITAL 
OG GJELD  

-2 868 396 -3 078 253 
    

      

Årsresultat og budsjett fordelt på 
aktivitetsutvalg    

  
Regnskap 
2004 

Regnskap 
2005 

Budsjett 
2006 

Budsjett 
2007 

10 Administrasjon og øko. -733 630 -882 197 -726 000 -752 000 

20 Slekt og data 295 311 318 502 295 000 295 000 

30 Lokallag 71 566 74 300 80 000 90 000 

40 Internett 68 089 133 782 132 000 132 000 

45 Kilderegistrering 7 257 2 719 30 000 30 000 

50 Slektsfaglig veiledning 10 328 -7 188 0 5 000 

55 Kursvirksomhet 0 0 10 000 15 000 

60 Distreff 0 17 287 24 000 25 000 

70 Slektsprogram 0 2 192 5 000 10 000 

80 Multimedia 0 11 548 30 000 15 000 

90 Landsmøte 0 0 120 000 0 

95 Tillitsmannskonferanse 87 731 135 027 0 135 000 

  SUM -193 348 -194 029 0 0 

      

Lokallagenes innestående i 
pengemarkedsfond    
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Regnskap 
2004 

Regnskap 
2005   

21010 DIS-Hordaland 16 899 17 072   

21011 DIS-Salten 9 209 10 067   

21012 DIS-Sør-Trøndelag 71 544 80 767   

21013 DIS-Rogaland 99 823 127 158   

21014 DIS-Oslo/Akershus 206 647 390 956   

21015 DIS-Møre og Romsdal 43 354 57 271   

21016 DIS-Vestfold 49 133 63 974   

21017 DIS-Haugaland 8 621 6 064   

21018 DIS-Aust-Agder 36 283 34 534   

21019 DIS-Vest-Agder 25 791 26 699   

21020 DIS-Nord-Trøndelag 27 200 19 921   

21021 DIS-Troms 44 749 42 985   

21022 DIS-Østfold 10 656 16 967   

21023 DIS-Finnmark 22 340 30 248   

21024 DIS-Oppland 40 224 50 654   

21025 DIS-Sogn og Fjordane 2 666 3 331   

21026 DIS-Telemark 5 508 5 313   

21027 DIS-Hedmark 7 438 8 459   

21028 DIS-Buskerud 88 721 50 542   

    816 806 1 042 982     

 
 
Finn Karlsen  Tharald Moen  Tone E. Moseid 
Styreleder  Nestleder  Styremedlem 
 
 
Arne Langeland Ole Bjørn Darrud Renathe-Johanne Wågenes 
Styremedlem  Styremedlem  Styremedlem 
 
 
Knut Bryn  Oddvar Hesjedal 
Styremedlem  Styremedlem 
 

Revisjonsberetning 

Revisjonsberetning for 2004 
Vi har revidert årsregnskapet for DIS-Norge for regnskapsåret 2004, som viser et 
overskudd på kr. 193 348. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og 
noteopplysninger. Årsregnskapet er avgitt av organisasjonens styre og daglig leder. Vår 
oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens 
krav.   
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Vi har utført revisjonen i samsvar med revisorloven og god revisjonsskikk i Norge.  God 
reviskjonsskikk krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende 
sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon 
omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informajsonen i 
årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige 
regnskapsestimater samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I 
den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjenomgåelse av 
selskapets formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontroll-systemer. Vi mener at 
vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse.  
 
Vi mener at årsregnskapet et avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et uttrykk for 
organisasjonens økonomiske stilling 31.desember 2004 og for resultatet i regnskapsåret 
i overenstemmelse med god regnskapsskikk i Norge 
 
Ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og 
dokumentsajon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god regskapsskikk i 
Norge 
 
Skytta, 1.april 2005 
Erfa Revisjon AS 
Kjell Tronrud 
Registrert revisor 
-sign- 
 

Revisjonsberetning for 2005 

Vi har revidert årsregnskapet for DIS-Norge for regnskapsåret 2005, som viser et 
overskudd på kr. 194 029. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og 
oppstilling over endringer i egenkapital.  Regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i 
Norge er anvendt ved utarbeidelse av regnskapet.  Årsregnskapet og årsberetningen er 
avgitt av organisasjonens styre og daglig leder. Vår oppgave er å uttale oss om 
årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav.   
 
Vi har utført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, 
herunder revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Revisorforening.  
Revisjonsstandardene krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå 
betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. 
Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger 
informajsonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og 
vesentlige regnskapsestimater samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av 
årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en 
gjenomgåelse av organisasjonens formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontroll-
systemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse.  
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Vi mener at årsregnskapet et avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir rettvisende 
bilde av organisasjonens økonomiske stilling 31.desember 2005 og for resultatet i 
regnskapsåret i overenstemmelse med god regnskapsskikk i Norge 
ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og 
dokumentsajon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokførinsskikk i 
Norge 
 
Skytta, 16.februar 2006 
Erfa Revisjon AS 
Kjell Tronrud 
Registrert revisor 
-sign- 
(originalene vil bli framlagt på landsmøtet 23.4.2006) 
 
Sak 6: Godtgjøring til tillitsvalgte 
Styret foreslår at det ikke gis godtgjøring til tillitsvalgte 
 
Sak 7: Vedtektsforslag og innkomne forslag: 
 
a) Foreningens navn på engelsk 
 
Under landsmøtet i 2004 ble det vedtatt følgende endring av vedtektenes punkt 1: 
 
Foreningens navn er DIS-Norge. DIS står forDatabehandling i Slektsforskning. Genealogy 
Society of Norway – DIS er foreningens navn på engelsk. 
 
Fra Norsk Slektshistorisk Forening (NSF) har vi mottatt følgende henvendelse: 
 
Jeg viser til vedtak om DIS-Norges engelske navn fra landsmøtet i 2004, hvor det ble 
vedtatt en navneform som i praksis var identisk med NSFs engelske navn gjennom en 
årrekke - The Norwegian Genealogical Society versus The Genealogy Society of Norway. 
Landsmøtevedtaket var i strid med patentloven, noe som ble påpekt overfor formannen 
ved mail sammen med forslag om at det vedtatte navnet ikke ble tatt i bruk og at DIS-
Norge vedtar et genuint engelskspråklig navn på førstkommende landsmøte. Som det 
fremgår av foreningens hjemmeside, har foreningen i steden lagt til en bindestrek og 
forkortelsen DIS, åpenbart for å distansere seg fra NSFs engelske navneform.  
 
Dette er imidlertid, så lenge hovedstammen fortsatt inneholder ordstammene genealogy 
og socety, ikke nok til å oppfylle lovverkets krav om at navnet ikke skal kunne lede til 
forveksling med et allerede innarbeidet firmanavn.  
 
Jeg vil derfor med denne mailen minne DIS-Norge på at det i dag opererer med en 
engelsk navneform som ikke er i samsvar med landsmøtevedtaket og oppfordre DIS-
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Norge til å legge fram for årets landsmøte et forslag om en engelsk navneform som ikke 
er egnet til å skape forvirring og sammenblanding med NSF. 
Mvh 
Lars Løberg 
 
Som medlem i DIS-Norge har Lars Løberg bedt om at følgende tas opp på landsmøtet: 
 
Jeg viser til NSFs mail av dags dato med oppfordring til DIS-Norge om å vedta et engelsk 
navn ved landsmøtet 2006. Jeg vil som DIS-medlem få foreslå at landsmøtet gjør vedtak 
om at foreningen på engelsk skal hete Norwegian Computer Rooters, subsidiært at DIS-
Norge på engelsk skal hete Data in Genealogy. Begge former står vesentlig nærmere den 
norske navneformen enn den nåværende engelske formen gjør. 
 
I følge hjemmesidene til NSF, er det engelske navnet:  
 
NSF - The Norwegian Genealogical Society 
 
Styret foreslår følgende vedtak: 
De engelske navnene til NSF og DIS-Norge når de er brukt i sin helhet, er så vidt 
forskjellige at de kan bestå som adskilte navn. Landsmøtets vedtak når det gjelder navn 
for DIS-Norge opprettholdes. 
 
 
b) Vedtektsendringer 
 
I vedtektene for DIS-Norge står det i punkt 3, andre avsnitt følgende: 
 
Et nytt medlemskap gjelder i 12 måneder fra innmeldingsdato og vil deretter bli 
automatisk fornyet såfremt ikke skriftlig oppsigelse er mottatt. Medlemskapet etableres 
når medlemskontingenten er betalt. Et etablert medlemskap kan strykes etter at 
medlemmet ved fornyelse har mottatt 2 - to - betalingspåminnelser og allikevel ikke har 
betalt. 
 
Da det er en forholdsvis arbeidskrevende operasjon å purre og følge opp betalingene fra 
medlemmene, foreslår styret at andre avsnitt av punkt 3 i vedtektene får følgende 
ordlyd: 
 
Et nytt medlemskap gjelder i 12 måneder fra innmeldingsdato.  Medlemskapet vil 
deretter bli automatisk fornyet såfremt ikke skriftlig oppsigelse er mottatt eller 
medlemmet etter å ha mottatt betalingsvarsel unnlater å betale kontingent. 
I vedtektene punkt 11 står følgende: 
 
Regnskap og kontingent 
Foreningens regnskap følger kalenderåret. 
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Medlemskontingenten forfaller til betaling 1 - en - måned etter innmeldings- eller 
fornyelsesdatoen. 
 
Styret foreslår at forfallet tas ut av vedtektene for å gjøre kontingentutsendelsen mer 
fleksibel bl.a. i forbindelse med ferier. 
Forslag til ny tekst i punkt 11er: 
 
Regnskap 
Foreningens regnskap følger kalenderåret. 
 
Sak 9: Kontingentforslag 
Styret foreslår å opprettholde nåværende medlemskontingent på kr 300 pr år for de 
neste to årene og andelen som gis som tilskudd til lokallagene opprettholdes til kr 100 
pr år. 
 
Sak 10: Valgkomiteens forslag 
Valgkomiteen har funnet det nødvendig å bruke mer tid på å finne fram til et forslag til 
nytt hovedstyre for de neste 2 årene. 
 
Styret foreslår at DIS-Norge fortsetter å bruke Erfa Revisjon AS som revisor. 


